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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
โรงเรียนการเรือน / สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
5073901 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูป (Processed Food Research and Development)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.วราภรณ วิทยาภรณ
4.2 อาจารยผูสอน ผศ.ดร.วราภรณ วิทยาภรณ และอ.กันตกนิษฐ จงรัตนวิทย
5. ภาคการศึกษา ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/ ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
หอง ICS31 อาคารปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยวิทยาศาสตร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งลาสุด
3 มกราคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรูทั่วไปและวิชาชีพที่ไดรับจากการเรียน)
1.1.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปรวมถึงประเภทของ
การพัฒนาผลิตภัณฑ
1.1.2 เพื่อใหนักศึกษามีความรูถึงการคนควาขอมูลทางดานเทคโนโลยีและดานการตลาด
1.1.3 เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจการใชสถิติ และการวางแผนการทดลองเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูล
1.1.4 เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจถึงการประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑที่พัฒนาได
1.1.5 เพื่อใหทราบถึงกระบวนวิจัย การสํารวจความตองการของผูบริโภค แนวโนมการพัฒนาอาหาร
กระบวนการพัฒนาอาหาร การวางแผนการนําเสนออาหารออกสูตลาด และการตรวจสอบคุณภาพอาหารเพื่อ
ตอบสนองธุรกิจอาหาร
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน)
1.2.1 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะดานการใชเครื่องมือพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปรวมถึงประเภทของการ
พัฒนาผลิตภัณฑ
1.2.2 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะดานการคนควาขอมูลทางดานเทคโนโลยีและดานการตลาด
1.2.3 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะดานกระบวนการพัฒนาอาหาร การวางแผนการนําเสนออาหารออกสูตลาด
และการตรวจสอบคุณภาพอาหารเพื่อตอบสนองธุรกิจอาหาร
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอน)
1.3.1 นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย และมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรู
1.3.2 นักศึกษาสามารถนําความคิดที่ไดไปใชในการประกอบอาชีพ และแกปญหาเพื่อสวนรวมในอนาคต
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อใหเหมาะสมกับการใชประโยชนของนักศึกษาในตอไป

3

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากระบวนการวิจัย ความสําคัญ และที่มาของปญหา การตั้งสมมติฐาน และการคนควาขอมูลทางดาน
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร และการพัฒนาอาหารแปรรูป โดยใชขั้นตอนการวางแผนการทดลอง การรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะห สรุปผล พรอมจัดทํารูปเลมฉบับฉบับสมบูรณ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ปฏิบัติการ
การศึกษาดวยตนเอง
32 ชั่วโมงตอภาค
ไมมี
การฝกปฏิบัติ 32 ชั่วโมงตอ
80 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา
ภาคการศึกษา
การศึกษา
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
3 ชั่วโมงตอสัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ความมีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมเคารพระเบียบและขอบังคับตาง ๆ
ขององคกรและสังคม (TQF 1.1.1 (2))
2) การเคารพสิทธิและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น (TQF 1.1.1 (4))
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
1) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน (TQF 1.1.2 (2))
2) การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย (TQF 1.1.2 (3))
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง กอนและหลังการเรียน (TQF 1.1.3 (1))
2) ประเมินโดยอาจารยจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก (TQF 1.1.3 (2))
2. ความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ผูเรียนตองมีความรู ความเขาใจ และทักษะในศาสตรดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูป
สามารถประยุก ต ใ ช ความรู และทั กษะความชํ า นาญในการประกอบวิ ช าชี พ ได ดั ง นั้ น มาตรฐานความรู ต อ ง
ครอบคลุม
1) การมีความรู ความเขาใจ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระสําคัญของรายวิชาที่เกี่ยวของ เพื่อ
สามารถนํามาประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพ (TQF 2.1.1 (1))
2) การมีทักษะ และความชํานาญ ในงานดานวิชาชีพ (TQF 2.1.1 (2))
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3) ความสามารถในการนําความรูมาประยุกตใชในบริบททางวิชาการ (TQF 2.1.1 (3))
4) ความสามารถในการศึกษาคนควาและพัฒนาความรูของตนเองไดและสามารถบูรณาการความรูใน
ศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนประโยชนในวิชาชีพได (TQF 2.1.1 (4))
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) การใหภาพรวมของความรูกอนเขาสูบทเรียน การสรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียนพรอมกับเชื่อมโยง
ความรูใหมกับความรูเดิม การเชื่อมโยงความรูจากวิชาหนึ่งไปสูอีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น (TQF 2.1.2 (1))
2) ใช ก ารสอนหลายรู ป แบบ ตามลั กษณะของเนื้อ หาสาระ ได แก การบรรยาย การทบทวน การฝ ก
ปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การเรียนแบบรวมมือ การเรียนแบบใชปญหาเปน
ฐาน การเรียนโดยการคนควาดวยตนเอง (TQF 2.1.2 (2))
3) การถาม-ตอบปญหาทางวิชาการในหองเรียน (TQF 2.1.2 (4))
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ประเมินจากผลงานระหวางภาค เชน การเขียนรายงาน การสอบยอย การนําเสนอรายงานการคนควา
หนาชั้น (TQF 2.1.3 (1))
2) ประเมินจากการสอบขอเขียน การสอบปฏิบัติ (TQF 2.1.3 (2))
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ผูเรียนตองมีทักษะในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อความสามารถในการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นได ในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น มาตรฐานทักษะทางปญญาตองครอบคลุม
1) ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อคนหาขอเท็จจริง หรือตนเหตุของปญหา และ
เสนอแนวทางการแกไขไดอยางสรางสรรค (TQF 3.1.1 (1))
2) ความสามารถในการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น (TQF 3.1.1 (3))
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การมอบหมายงานการแกปญหาจากโจทยปญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณจําลอง (TQF 3.1.2
(2))
2) การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ที่เปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดมากขึ้น (TQF
3.1.2 (4))
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาที่ไดรับมอบหมาย (TQF 3.1.3 (1))
2) ประเมินโดยการสอบขอเขียนดวยโจทยที่ตองใชทักษะทางปญญา (TQF 3.1.3 (2))
3) ประเมินรายงานผลการวิจัย (TQF 3.1.3 (3))
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
ผู เ รี ย นต อ งมี ทั ก ษะในการอยู ร ว มกั บ ผู อื่ น ในสั ง คมได อ ย า งมี ค วามสุ ข ดั ง นั้ น มาตรฐานทั ก ษะด า น
ความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบตองครอบคลุม
1) ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม (TQF 4.1.1 (1))
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2) ความสามารถในการปรับ ตัว และทํางานรว มกั บ ผูอื่น ทั้ งในฐานะผูนํ าและสมาชิก กลุมได อยางมี
ประสิทธิภาพ (TQF 4.1.1 (2))
3) ความสามารถในการวางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความ
รับผิดชอบ (TQF 4.1.1 (3))
4) ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(TQF 4.1.1 (5))
4.2 กลยุ ท ธ ก ารสอนที่ ใ ช ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1) ใชการการสอนแบบกลุมรวมมือ ซึ่งตองแนะนํากฎ กติกา มารยาท บทบาทความรับผิดชอบของแตละ
คนในการเรียนรูรวมกัน (TQF 4.1.2 (1))
2) มอบหมายการทํางานแบบกลุมยอย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุม และตําแหนงหนาที่ในกลุม (TQF
4.1.2 (2))
4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุม สรุปผลการประเมินโดยใชเสียงสวนใหญ (TQF
4.1.3 (1))
2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน (TQF 4.1.3 (2))
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูเรียนตองมีทักษะในการสืบคนและวิเคราะหขอมูล รวมทั้งทักษะในการสื่อสาร และการนําเสนอ สามารถ
ประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆ ในการสรางสรรคผลงานไดอยางเหมาะสม ดังนั้น มาตรฐานทักษะดานการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตองครอบคลุม
1) ความสามารถในการนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีอื่นๆที่
เกี่ยวของ มาประยุกตใชในการสืบคน วิเคราะหขอมูล แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการพัฒนางานหรือ
แกไขปญหาไดอยางสรางสรรค (TQF 5.1.1 (1))
2) ความสามารถในการสื่อสาร สามารถสรุปประเด็นจากสิ่งที่ไดเห็นและฟง ถายทอดและนําเสนอขอมูลได
อยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ (TQF 5.1.1 (2))
3) ความสามารถในการติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลก โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ (TQF 5.1.1 (3))
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มอบหมายงานที่ตองใชทักษะในการวิเคราะห หรือ คํานวณในทุกรายวิชาที่ตองฝกทักษะ โดยผูสอนตอง
แนะนําวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแกพรอมใหคําแนะนํา (TQF 5.1.2 (1))
2) มอบหมายงานที่ตองมีการเรียบเรียงนําเสนอเปนภาษาเขียน และที่ตองมีการนําเสนอดวยวาจาทั้งแบบ
ปากเปลาและใชสื่อประกอบการนําเสนอ (TQF 5.1.2 (2))
3) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (TQF 5.1.2 (3))
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5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มอบหมายแตละบุคคล (TQF 5.1.3 (1))
2) ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาเขียนจากรายงานแตละบุคคลหรือรายงานกลุมในสวนที่นักศึกษา
นั้นรับผิดชอบ (TQF 5.1.3 (3))
3) ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาพูดจากพัฒนาการการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การนําเสนอ
สัมมนา การนําเสนอนิทรรศการงานวิจัยตอผูเยี่ยมชมดวยวาจา (TQF 5.1.3 (4))
5.1 แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

ปฐมนิเทศและแนะนําลักษณะวิชาการ
จัดการเรียนการสอนตลอดจนการวัด
และการประเมินผล
บทที่ 1 ศึกษากระบวนการวิจัย
ความสําคัญ ที่มาของปญหา และการ
ตั้งสมมติฐาน
บทที่ 2 การคนควาขอมูลทางดาน
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

2

จํานวน
กิจกรรม การเรียน
ชั่วโมง
การสอน และสื่อที่ใช
4
ศึกษากระบวนการวิจัย
ความสําคัญ และที่มาของปญหา

4

3

บทที่ 3 การสังเคราะหขอมูลทางดาน
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

4

4-5

บทที่ 4 ความสําคัญของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ และประเภทของผลิตภัณฑ
ใหม
บทที่ 5 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ
: การสรางแนวความคิดผลิตภัณฑโดย
การคนควาขอมูลทางดานเทคโนโลยี
และดานการตลาด
บทที่ 5 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ

8

6

7

ทําการตั้งสมมติฐาน และคนควา
ขอมูลทางดานเทคโนโลยีการแปร
รูปอาหารโดยใชฐานขอมูลตาง ๆ
เพื่อนํามาสรางแนวความคิด
ผลิตภัณฑ
สังเคราะหขอมูลที่ไดจากการ
คนควาขอมูลทางดานเทคโนโลยี
การแปรรูปอาหาร
มอบหมายใหนักศึกษาทํา
โครงงานวิจัยกลุม

ผูสอน
ผศ.ดร. วราภรณ
อ.กันตกนิษฐ

อ.กันตกนิษฐ

อ.กันตกนิษฐ
ผศ.ดร. วราภรณ

4

สรางแนวความคิดผลิตภัณฑ ดวย
การใชขอมูล และการระดมสมอง
(brain storming)

ผศ.ดร. วราภรณ

4

คัดเลือกแนวความคิดผลิตภัณฑ

ผศ.ดร. วราภรณ

7

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

8

: การคัดเลือกแนวความคิดผลิตภัณฑ
โดยใชหลักความเปนไปไดทางดาน
เทคโนโลยี และดานการตลาด
บทที่ 5 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ
: หลักการตลาดเพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ การสํารวจตลาด และความ
ตองการของผูบริโภค

9-10

11
12-13

14-15
16

บทที่ 6 การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ
การใชสถิติเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ
รวมถึงการรวบรวม และวิเคราะห
ขอมูล
บทที่ 7 การพัฒนากระบวนการผลิต
บทที่ 8 การทดสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ
8.1 การทดสอบคุณภาพทางเคมี
8.2 การทดสอบคุณภาพทางกายภาพ
8.3 การทดสอบคุณภาพทางประสาท
สัมผัส
บทที่ 9 การทดสอบการยอมรับของ
ผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑที่พัฒนาได
และการนําผลิตภัณฑออกสูตลาด

จํานวน
ชั่วโมง

4

8

4
8

8

กิจกรรม การเรียน
การสอน และสื่อที่ใช
ดวยวิธีการศึกษาความเปนไปได
ทางดานเทคโนโลยี และการตลาด

ผูสอน

1. สํารวจตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ ผศ.ดร. วราภรณ
ตองการพัฒนา หรือผลิตภัณฑ
ใกลเคียง
2. สํารวจทัศนคติ และพฤติกรรม
ของผูบริโภคที่มีตอความตองการ
ของผลิตภัณฑที่ตองการพัฒนา
หรือผลิตภัณฑใกลเคียง
1. วางแผนการทดลองเพื่อทําการ ผศ.ดร. วราภรณ
พัฒนาผลิตภัณฑ
2. พัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ
1. พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ
ผศ.ดร. วราภรณ
2. พัฒนากระบวนการผลิต
1. พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ
ผศ.ดร. วราภรณ
2. พัฒนากระบวนการผลิต
อ.กันตกนิษฐ
3. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ
ระหวางการพัฒนาผลิตภัณฑ
4. ทดสอบการยอมรับของผูบริโภค
ที่มีตอผลิตภัณฑที่พัฒนาได
1. นําเสนอโครงงาน

สอบปลายภาค

ผศ.ดร. วราภรณ
อ.กันตกนิษฐ
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5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู
1

TQF 1.1.1 (4),
TQF 2.1.1 (3),
TQF 2.1.1 (4),
TQF 3.1.1 (1),
TQF 3.1.1 (3),
TQF 4.1.1 (1),
TQF 5.1.1 (2),
TQF 5.1.1 (3)

2

TQF 1.1.1 (2),
TQF 4.1.1 (3),
TQF 4.1.1 (5),

3

TQF 2.1.1 (2),
TQF 4.1.1 (2),
TQF 5.1.1 (1),
TQF 5.1.1 (2)

4

TQF 1.1.1 (2),
TQF 2.1.1 (1),

วิธีการประเมินผลนักศึกษา

การนําเสนอโครงงาน
- นักศึกษาประเมินตนเองในดานการเคารพสิทธิและ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
- อาจารยประเมินผลโครงงานวิจัยดานความสามารถ
ในการนําความรูมาประยุกตใชทางวิชาการ
ความสามารถในการคนควา พัฒนาความรู
ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และ
ถายทอด แลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น
- อาจารยสังเกตพฤติกรรมดานความรับผิดชอบในงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
- อาจารยประเมินผลโครงงานวิจัยดานความสามารถ
ในการสื่อสาร สรุปประเด็น ถายทอดและนําเสนอ
ขอมูล การติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี
การมีสวนรวมในชั้นเรียน
- นักศึกษาประเมินตนเองจากการมีวินัยตอการเรียน
การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน
- อาจารยสังเกตพฤติกรรมดานความสามารถแสดง
ความคิดเห็นไดอยางเหมาะสม และความสามารถใน
การวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนา
ตนเอง
บทปฏิบัติการ
- อาจารยประเมินบทปฏิบัติการดานทักษะในงานวิจัย
และความสามารถในการนําเทคนิคทางสถิติมาใชใน
งานวิจัย
- อาจารยสังเกตพฤติกรรมดานความสามารถในการ
ปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่น
- อาจารยประเมินรายงานบทปฏิบัติการดานการนํา
เทคนิคทางสถิติมาประยุกตใชในการวิเคราะหขอมูล
สรุปประเด็น นําเสนอขอมูล
การสอบปลายภาค
- อาจารยสังเกตพฤติกรรมดานความมีวินัย ตรงตอ

สัปดาห สัดสวนของ
ที่
การ
ประเมิน ประเมินผล
14-15
30%

1-15

10%

9-13

30%

16

30%

9

กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมินผลนักศึกษา

TQF 3.1.1 (1)

เวลา และเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย
- อาจารยประเมินจากการสอบขอเขียนดานความรู
ความเขาใจในเนื้อหาสาระสําคัญของรายวิชา และ
ความสามารถในการนําความรูมาประยุกตใชทาง
วิชาการ และความสามารถในการวิเคราะหไดอยางเปน
ระบบ

เกณฑการประเมินใหระดับผลการเรียนตามชวงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

สัปดาห สัดสวนของ
ที่
การ
ประเมิน ประเมินผล

ชวงคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
ต่ํากวา 50

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือ ตํารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
วราภรณ วิทยาภรณและ นราธิป ปุณเกษม. (2555). เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิง ที่สําคัญ
คณาจารยภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ. (2549). การพัฒนาผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมเกษตร. สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.
เพ็ญขวัญ ชมปรีดา. (2550). การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการยอมรับของผูบริโภค. ภาควิชา
พัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.
Witoon Prinyawiwatkul. (2009). Analsis of Just-About-Right Sensory Data. Department of
Product Development, Kasetsart University Bangkok, Thailand.
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3. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิง ที่แนะนํา

Mary, D. Earle. (1986). The Science of Product Development and Its Applications in Food Industry.
Massey University, New Zealand.
Resurrecion, A. V. A. (1998). Consumer Sensory Testing for Product Development. Food Science Book,
Chapman & Hall, Maryland. 254 p.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมใน และนอกหองเรียน
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ และเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัย
2. การประเมินการสอน
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แตงตั้งโดยหลักสูตร จากการสังเกตขณะสอน และ
การสัมภาษณตัวแทนนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอน ในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยจัดกิจกรรมในการระดมสมองและหา
ขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
มีคณะกรรมการการประเมินการสอนทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยการสุมประเมิน
ขอสอบ และความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบ และระดับคะแนนของรายวิชา 60% ของรายวิชา
ทั้งหมดในความรับผิดชอบของภาควิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวน และวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
มีการทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการการประเมินการสอน การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิภาพ

